
Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF) 

Sverige 29./30. november 2022 
  
Forslag til dagsorden (Version 2) 

1. Mødet åbnes  
Praktiske spørgsmål. Deltagerliste. 

NB: Det danske Vejdirektorat vil gerne holde et indlæg/emne under NMF-mødet (20-30 min). 

1.1 Diskussion om NMF’s fremtid 
(Afventer udviklingen)  

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat fra det foregående møde 
 (København 4./5. maj 2022) 

 
4.   Samarbejdsprojekter i bestillingsprocessen? 

  4.1    Tunneludformning og belysning 
 (Orientering fra det forudgående møde i gruppen om vej- og tunnelbelysning) 

På mødet i København berettede Arne Jørgensen om fire projekter, som alle er udført. 
Projektet om målinger af tunnelbelysning er ikke afsluttet. 

Der blev foreslået to projekter om: 

a. Måling af flimmer for veg- og tunnellysarmaturer 

b. Test av lysrør i tunnellysarmaturer 

Under mødet blev disse projekter godkendt, de udføres hos DTU Fotonik ved Dennis Corell. 

 4.2    Mobil måling af tykkelsen af vejmarkering 
Forslaget blev fremlagt af Berne Nielsen på mødet i København, hvor det besluttet at 
forslaget tages op på næste NMF møde, så der kan findes et budget til næste år og at Berne 
Nielsen sänder över underlaget till företrädarna inom respektive lands Trafikverk. 

5.   Igangværende samarbejdsprojekter 

5.1 Opfølgning af ”Ældningsprojektet”: Overvågning af markedet for refleksfolier  
(Der er udført målinger i juni 2022, se ”Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i 
bænk - Status pr. juni 2022”, som findes på nmfv.dk) 

5.2 Nordiske tilstandsmålinger af vejafmærkning  
(Tilbagemelding fra følgegruppen bestående af Berne Nielsen, Bjørn Skaar, Michael Ruben 
Anker Larsen og Ulf Söderberg) 
På mødet i København blev det besluttet at rapporten for NordFou prosjektet “Roma - State 
assessment of road markings in Denmark, Norway and Sweden – 2017 – 2021” diskuteres 
på dette møde. 

5.3 Nordisk prøvefelt for vegoppmerking- nordisk godkjenningsordning for 
vegoppmerkingsmaterialer 

 (Trond Cato Johansen beretter) 
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5.4 Nordiske regelverk for kvalitetskontroll av vegoppmerking (leveranse – garanti og 
tilstandskontroll i kontraktsperioden) 
(Tilbagemelding fra arbejdsgruppen bestående af Trond Cato Johansen, Michael Ruben 
Anker Larsen, Carina Fors, Bjørn Skaar og Ulf Söderberg) 
Der blev ikke truffet konkrete beslutninger på mødet i København. 

5.4.1 Kvalitetsarbejde i Vejdirektoratet 
Michael Larsen og Tine Damkjær om erfaringer med nye tiltag inden for KS-arbejdet 

5.5 Måling af vejbelægningers lystekniske egenskaber 
 (Målinger i Danmark, Finland, Sverige og Norge, samt deltagelse i det europæiske 

SURFACE projekt) 
Målingerne i Danmark, Finland og Sverige er udført og rapporterne findes på nmfv.dk. 
SURFACE projektet er afsluttet. Målinger i Norge er udsat. 

5.6      Blænding fra vejtavler 
(Redegørelse ved Maria Nilsson Tengelin) 

5.7 Autonomous Vehicle detecting of Road Markings 
(Redegørelse ved Tine Damkjær og eventuelt andre) 
 

6. Økonomi  
(Der blev truffet en række aftaler på mødet i København) 

7.   Information om planlagte eller igangværende nationale eller internationale projekter 

8. CEN – arbejdet. Information og samråd  
(Kai Sørensen med flere) 
CEN/TC 226 WG2 Task 100 Research Project 
Redegørelse ved Tine Damkjær 

9. Vejholdernes statusrapporter 
NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. land 

10. Hvad der er sket i vejholdernes samrådsgrupper  
(Nortek, den Nordiske vejgeometrigruppe med flere) 

11. Forskernes statusrapporter  
NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. institut 

12. NMF´s hjemmeside  
(Orientering ved Kai Sørensen) 

13. Orientering om beslægtede emner 

14. Eventuelt 

15. Tid og sted for næste møde 

16. Mødet afsluttes 


